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Form Versiyonu
HATA
Uyarı
Bu alanın doldurulması zorunludur
Form geçerlidir
Bu değer zaten seçilmiştir.
Buradaki değer 0'dan az olamaz
Adobe Reader PDF belgesini harici servislere bağlanmasını engelleyen güvenlik özelliğinin etkinleştirildiğini tespit etmiştir. Bağlantıya izin vermek için sarı uyarı çubuğunda yer alan seçenekler butonunu tıklayarak uygun seçeneği uygulayınız.
Teklif Çağrısı
Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
Başvuru formu sadece Adobe Reader kullanılarak görüntülenebilir.
Eğer form "Korumalı Görünüm" modunda ise, formun düzgün çalışması için tüm özelliklerin etkin olması gerekmektedir. Eğer tüm özellikler etkin hale getirildikten sonra halen bu mesaj gözükürse, JavaScript'in Düzenle (Edit), Tercihler menüsün etkinleştirildiğini kontrol ediniz.
Formu okuyamıyor musunuz? Lütfen kaydedip programdan çıkmayın aksi halde verileriniz bozulabilir ya da kaybolabilir. Bu form sadece Adobe Reader yazılımı kullanılarak düzenlenebilir.
Yazılımın eski bir versiyonunu kullanıyorsunuz. Adobe yazılımının desteklenmeyen bir versiyonu kullanılarak gönderilen formlar geçerli sayılmayacaktır. Lütfen http://get.adobe.com/reader/ adresinden Adobe Reader'ın son sürümünü idirerek kurunuz.
Form, bir internet tarayıcısı penceresinde açılmıştır. Lütfen doldurduktan sonra doğru şekilde kaydedebilmek için formu önce bilgisayarınıza indiriniz.
BU FORM SADECE TEST ETMEK VE AVRUPA KOMİSYONU / ULUSAL AJANSLARIN KULLANIMI İÇİNDİR. LÜTFEN DAĞITMAYINIZ.
ORTAM
Metadata
Genel Bilgi
Bu Başvuru Formu aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:
- İçerik: Bu bölümde sizden yapmak istediğiniz başvuru türü ve başvuruyu alacak, değerlendirecek ve seçecek Ulusal Ajans hakkında genel bilgi vermeniz istenmektedir;
- Katılımcı kurum/kuruluş(lar): Bu bölümde sizden başvuruyu yapan kurum/kuruluş ile, uygun olması halinde, projeye ortak olarak katılan diğer kurum/kuruluşlar hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Projenin tanımı: Bu bölümde projenin tüm aşamaları hakkında bilgi vermeniz istenmektedir: hazırlık, temel faaliyetlerin uygulanması (yani Hareketlilik faaliyetleri) ve takip;
- Bütçe: Bu bölümde talep ettiğiniz AB hibesi miktarı hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı: Bu bölümlerde başvuru sahibine hibe talebine ilişkin olarak önemli şartlar hakkında bilgi verilmektedir;
- Ekler: Bu bölümde başvuru sahibinin başvurusunun tamamlanabilmesi için zorunlu olan ilave belgelerin eklenmesi gerekmektedir;
- Başvuru Formunun Sunulması: Bu bölümde başvuru sahibinin vermiş olduğu bilgileri teyit etmesi ve online olarak göndermesi gerekmektedir;
- Bu başvuru formunun doldurulmasına ilişkin daha fazla bilgi için Online Başvuru Kılavuzunu okuyunuz.
- Bu başvuruya ilişkin içerik değerlendirmesinin hangi hibe ölçütüne göre yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Program Rehberine bakınız.
- Proje başlangıç tarihi şu tarihler arasında olmalıdır:
İçerik
Başvuru Dönemi için Son Başvuru Tarihi (gg-aa-yyyy ss:dd:ss - Brüksel, Belçika Saati)
Projenin Tanımı
Projenin Başlığı
Proje Başlangıç Tarihi (gg-aa-yyyy)
Projenin Toplam Süresi (Ay)
Proje Bitiş Tarihi (gün-ay-yıl)
Başvuran Kurum/Kuruluşun Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Form hash kodu
Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Mevcut Erasmus+ Ulusal Ajansları hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
Başvuran Kurum/Kuruluş
Elektronik form URF/PDM servislerine erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC bulunamadı.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunuz PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Bir kurum/kuruluş için girilen bir PIC numarası başka bir katılımcı kurum/kuruluş için tekrar girilemez
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir katılımcı kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
URF/PDM kurum/kuruluş detayları giriş yapılan kurum/kuruluşa ait  PIC’e göre düzenlenmiştir. PIC kaldırılacaktır.
Başvuran kuruluş bir konsorsium adına başvuru yapıyorsa, konsorsiyumun tüm üyeleri başvuran kurum/kuruluşun ülkesinde yerleşik olmalıdır.
Profil
Konsorsiyum
Bir konsorsiyum adına mı başvuru yapıyorsunuz?
Konsorsiyum Üyesi
Elektronik form URF/PDM servislerine erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC bulunamadı.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunuz PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Bir kurum/kuruluş için girilen bir PIC numarası başka bir katılımcı kurum/kuruluş için tekrar girilemez
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir katılımcı kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
URF/PDM kurum/kuruluş detayları giriş yapılan kurum/kuruluşa ait  PIC’e göre düzenlenmiştir. PIC kaldırılacaktır.
Başvuran kuruluş bir konsorsium adına başvuru yapıyorsa, konsorsiyumun tüm üyeleri başvuran kurum/kuruluşun ülkesinde yerleşik olmalıdır.
Profil
Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Kurum/Kuruluşunuzun bu başvuruya ilişkin alanlarda faaliyetleri ve deneyimleri nelerdir?
Lütfen kurum/kuruluştan projeye katılan kilit personelin yeterlilikleri ve geçmiş deneyimleriyle projeye neler katacakları konusunda bilgi veriniz.
Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?
Lütfen belirtiniz:
AB Programı
Yıl
Proje Kimlik No veya Sözleşme No
Başvuranın/Yararlanıcının Adı
Yasal Temsilci
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
İrtibat Kişisi
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Eğer projeniz yurt dışında ortak bir kuruluşta işbaşı izleme veya öğretme görevlendirmesi içeriyorsa, lütfen ortak kuruluş(lar) hakkında bilgi eklemek için aşağıdaki butonu tıklayınız.
Ortak Kuruluş
Elektronik form URF/PDM servislerine erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC bulunamadı.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
URF/PDM servisi şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunuz PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Bir kurum/kuruluş için girilen bir PIC numarası başka bir katılımcı kurum/kuruluş için tekrar girilemez
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir katılımcı kurum/kuruluş ülkesinden değildir.
URF/PDM kurum/kuruluş detayları giriş yapılan kurum/kuruluşa ait  PIC’e göre düzenlenmiştir. PIC kaldırılacaktır.
Başvuran kuruluş bir konsorsium adına başvuru yapıyorsa, konsorsiyumun tüm üyeleri başvuran kurum/kuruluşun ülkesinde yerleşik olmalıdır.
Profil
Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Kurum/kuruluşun bu başvuru konusuyla ilgili alanlarda yapmış olduğu faaliyet ve deneyimler nelerdir?
Lütfen kurum/kuruluştan projeye katılan kilit personelin yeterlilikleri ve geçmiş deneyimleriyle projeye neler katacakları konusunda bilgi veriniz.
Yasal Temsilci
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
İrtibat Kişisi
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Avrupa Gelişim Planı
Kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında kuruluşun ihtiyaçları nelerdir? Lütfen kalite gelişimine yönelik  temel alanları belirleyiniz (örneğin; yönetim yetkinlikleri, personel yetkinlikleri, yeni öğretme yöntemleri veya araçları, Avrupa boyutu, dil yetkinlikleri, müfredat, öğretme ve öğrenmenin organizasyonu).
Konsorsiyumun kalite geliştirme ve uluslararasılaşma açısından ihtiyaçları nelerdir? Lütfen her konsorsiyum üyesi için geliştirilmesi gereken başlıca alanları belirtiniz  (örneğin; yönetim becerileri, personel yetkinlikleri, yeni öğretim metodları ve araçları, Avrupa boyutu, dil yeterlilikleri, müfredat, öğretme ve öğrenmenin organizasyonu)
Lütfen kurum/kuruluşun Avrupa hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin planlarını özetleyiniz ve bu faaliyetlerin belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına nasıl katkı sağlayacağını açıklayınız.
Lütfen Konsorsiyumun Avrupa hareketlilik ve işbirliği faaliyet  planını anahatlarıyla anlatınız, ve bu faaliyetlerin her bir konsorsiyum üyesinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını açıklayınız.
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve deneyimlerin kurum/kuruluşun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini açıklayınız.
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve deneyimlerin konsorsiyumun ve her bir üyesinin gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini açıklayınız.
Kurum/kuruluşunuz hareketlilik projeniz ile bağlantılı olarak e-Twinning aracını kullanacak mı? Eğer cevabınız evet ise, nasıl kullanacağınızı açıklayınız.
Konsorsiyum, hareketlilik projeniz ile bağlantılı olarak e-Twinning aracını kullanacak mı? Eğer cevabınız evet ise, nasıl kullanacağınızı açıklayınız.
E-Twinning internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir:
www.etwinning.net
Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve yeterlilikler kazandıracaklar? Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve hedeflerini nasıl karşılayacağını da açıklayınız.
Projenizin ele aldığı en temel konular nelerdir?
Katılımcı Profili
Lütfen planlanan her faaliyet için katılımcıların geçmiş deneyimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlayınız ve bu katılımcıların nasıl belirlendiğini ya da belirleneceğini anlatınız.
Öğrenme Çıktıları
Projenizde her bir faaliyette katılımcıların hangi yeterlilikleri (ör: bilgi, beceri ve tutum/davranışlar) geliştirmeleri/kazanmaları planlanmaktadır?
Erasmus+  Programı katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri esnasında edindikleri yetkinlikleri doğrulamak için Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik etmektedir. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır?
Edinilen yetkinlikleri belgeleme amacıyla herhangi bir ulusal araç/belge kullanmayı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise, hangisi kullanılacaktır?
Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl kullanacaksınız?
Hazırlık
Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce her bir faaliyet için kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız.
Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Projede planlanan her faaliyette uygulamaya yönelik ve lojistik konular nasıl ele alınacak (örneğin; katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs.)?
Proje Yönetimi
Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız (örneğin; ortaklar ile anlaşmalar, katılımcılar ile öğrenme sözleşmesi yapmak vs.)?
Katılımcıların Hazırlıkları
Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak  (örneğin; görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?
Ana Faaliyetler
Lütfen düzenlemeyi planladığınız ana faaliyetlerinizi kronolojik olarak özetleyiniz. İlgili ise, lütfen her bir proje ortağının ve/veya konsorsiyum üyesinin faaliyetlerdeki rolünü açıklayınız.
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
Katılımcılar eğitim esnasında nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek?
Refakatçi talebiniz varsa, lütfen sebebini açıklayınız.
Gönderen ülke ve gidilecek ülke farklı olmalıdır.
Gençlik çalışanlarının hareketliliği faaliyeti azami 50 Gençlik Çalışanı katılımcısı içermelidir.
Her bir Gençlik Değişimi faaliyeti grup liderleri hariç asgari 16 azami  60 katılımcı içermelidir.
Her bir proje azami 30 Avrupa Gönüllü Hizmeti katılımcısı içermenlidir.
Her bir Ön Hazırlık Ziyareti – AGH faaliyeti akışı azami 2 katılımcı içermelidir.
Her bir Ön Hazırlık Ziyareti- Gençlik Değişimi faaliyeti grup başına azami  2 katılımcı içermelidir.
Her bir Gençlik Değişimi faaliyeti grup başına asgari 4 katılımcı (grup lideri/liderleri hariç) içermelidir.
Gençlik değişimi faaliyeti içerisinde belirtilen her bir grup en az bir grup liderine sahip olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyeti kısa dönemli faaliyet olarak işaretlemiş ise seyahat süresi hariç her bir akış süresi 14 gün ile 2 ay (59 gün) arası olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyeti uzun dönemli faaliyet olarak işaretlemiş ise seyahat süresi hariç her bir akış süresi 2 ay  (60 gün) ila 12 ay (366 gün) arası olmalıdır.
Ön Hazırlık Ziyareti faaliyetinde her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 1 ila 2 gün arası olmalıdır.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrenicileri Stajı faaliyetinde her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 14 gün ila 12 ay (360 gün) arası olmalıdır.
Seçilen faaliyette her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 2 gün ila 2 ay (60 gün) arası olmalıdır.
Gençlik Değişimlerindeki her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 5 ila 21gün arası olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti – Ortak Ülke faaliyetinde her bir akış için eğer gönderen ülke AB’ye komşu bir Ortak Ülke ise gidilecek ülke bir program ülkesi olmalıdır.
Aynı faaliyet içerisindeki gidilecek ülke daima aynı olmalıdır.
Seçilen faaliyet içerisindeki bir dizi akışta,  en az bir AB’ye komşu Ortak Ülke gönderen veya ev sahibi kurum olarak belirtilmelidir.
Faaliyetin Detayları
Lütfen projenizde uygulamayı planladığınız farklı hareketlilik faaliyetlerini giriniz.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe bandı
Seyahat (günleri) Hariç Toplam Süre
Yolculuk Günleri
Seyahat (günleri) Dahil Toplam Süre
Katılımcı Sayısı
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Refakatçiler (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Öğretim Personeli olmayanların sayısı (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Toplam
Faaliyetlerin ve Katılımcıların Özeti
Faaliyet Türü
Aktivite Sayısı
Katılımcı Sayısı
Toplam
Proje Takibi
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.
Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir?
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?
Katılımcı sayısı ana faaliyetler  tablosuna girilen değer ile eşit veya bu değerden daha düşük olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti için katılımcı sayısı,  refakatçiler çıkartıldıktan sonra ana faaliyet tablosunda belirtilen değere eşit veya bu değerden daha az olmalıdır.
Online dil değerlendirmesi için toplam katılımcı sayısı, uzun süreli hareketlilik faaliyetlerindeki katılımcı sayısının toplamından düşük ya da toplamına eşit olmalıdır.
Online Dil Değerlendirmesi için toplam katılımcı sayısı,  30 gün veya daha uzun süreli tüm öğrenici akışlarının toplamına eşit veya daha az olmalıdır.
Dil hazırlığı için toplam katılımcı sayısı, uzun süreli hareketlilik faaliyetlerindeki katılımcı sayısının toplamından düşük ya da toplamına eşit olmalıdır.
Dil hazırlığı için Katılımcıların toplam Sayısı, faaliyet süreleri 30 gün veya daha fazla olan tüm öğrencilerin toplamına eşit veya daha az olmalıdır.
Bütçe
Daha fazla bilgi için, lütfen Program Rehberinde fonlama kurallarına bakınız. Tabloda belirtilen tüm tutarlar Avro cinsinden yazılacaktır.
Seyahat
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe Aralıkları
Katılımcı Sayısı
Katılımcı Başına Seyahat Hibesi
Talep Edilen Toplam Seyahat Hibesi
Toplam
Bireysel Destek
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gidilecek Ülke
Toplam Süre (gün)
Katılımcı Sayısı (Refakatçiler Hariç)
Katılımcı Başına Hibe
Refakatçi Sayısı
Refakatçi Başına Hibe
Toplam Talep Edilen Hibe
Toplam
Kurumsal Destek
Katılımcı Sayısı (refakatçiler hariç)
Toplam Talep Edilen Hibe
Kurs Ücretleri
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Süre (gün)
Katılımcı Sayısı
Katılımcı başına Hibe/ Gün
Toplam Talep Edilen Hibe
Toplam
Özel ihtiyaç desteği
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcı Sayısı
Maliyetlerin tanımlanması
Toplam Talep Edilen Hibe
Toplam
İstisnai Maliyetler
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Katılımcı Sayısı
Maliyetlerin Tanımı
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Yukarıdaki tabloda girilen bütçe ile ilgili ilave açıklamalarınız varsa belirtiniz.
Ulusal Ajansınız için uygun bir oran bulunmamaktadır. Bu sorunla ilgili ilave bilgi için lütfen Ulusal Ajansınızla iletişime geçin. Ulusal Ajansınız tarafından bu oranlar uygun yapıldığında, lütfen "Onayla" butonunu tıklayarak tekrar onaylayınız.
Girmiş olduğunuz verilmiş parametrelerle oran hesaplaması mümkün değildir.Lütfen parametrelerin doğru hesaplanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Ulusal Ajansıınzla iletişime geçin. Formda parametreler düzeltildikten sonra, lütfen  "Onayla" tuşunu tıklayarak formu tekrar onaylayınız.
Ulusal Ajans Hibe Oranı servisi sürücü hatası nedeniyle şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
UA Hibe Oranı servisine şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Elektronik form UA Hibe Oranı Servisine ulaşamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edin ve "Onayla" tuşunu tıklayarak tekrar deneyin.UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Hibe Oranı bilgisi alınamadı.Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz ya da bu konuyla ilgili ek bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Teknik Detaylar
Proje Özeti
Lütfen projenin kısa bir özetini sununuz. Bu bölüm  [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yapılacak yayınlarda kullanılabilecektir. Aynı zamanda bu bölüm Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır.
Lütfen proje özetini kısa ve açık bir şekilde yazınız ve özette şu hususları özellikle belirtiniz: Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile  uzun vadedeki olası yararları.
Proje özetinin İngilizce çevirisini yazınız.
Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Listesi
Kurum/Kuruluşun Adı
Kurum/Kuruluşun Bulunduğu Ülke
Kurum/Kuruluş türü
Toplam katılımcı kurum/kuruluş sayısı
Bütçe Özeti
Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibelerin genel toplamı.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Seyahat
Bireysel Destek
Kurs ücretleri
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Maliyetler
Toplam
Toplam
Kurumsal Destek
Toplam Proje Hibesi
Hesaplanan Hibe
Kontrol Listesi
Başvuru formunuzu çevirimiçi olarak Ulusal Ajansa sunmadan önce lütfen Program Rehberinde belirtilen uygunluk şartlarını sağladığından emin olunuz ve aşağıdaki hususları kontrol ediniz:
Resmi Ana Eylem 1 başvuru formunu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki tüm ilgili alanlar doldurulmuştur.
Kurumunuzun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansı seçilmiştir.
Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmuştur.
Tüm ilgili belgeler eklenmiştir:
Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı.
Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri.
Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız).
60.000 AVRO’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız).Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur.
Doldurulmuş formun bir kopyası kaydedilmiş ve çıktısı alınmıştır.
Veri Koruma Bildirimi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Başvuru formuna ilişkin bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Tüm kişisel veriler (isimler, adresler, özgeçmişler, vs), “Kişisel Verilerin Topluluk Kurumları ve Organları Tarafından İşlenmesiyle İlgili Olarak Gerçek Kişilerin Korunması ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı 45/2001  sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” uyarınca işlenecektir. Talep edilen her türlü kişisel veri yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılacaktır, örneğin;
- Hibe Başvuru formlarında: Teklif Çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunuzun değerlendirilmesi,
- Akreditasyon başvuru formlarında: Teklif Çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunuzun değerlendirilmesi,
- Rapor formlarında: Projelerin istatistiksel ve finansal (mevcut ise) takibi.
Toplanan kişisel verilerin tam tanımı, amacı ve veri işlemenin tanımı için bu formun ekindeki Özel Gizlilik Beyanına bakınız.
Talebiniz üzerine kişisel verilerinize erişim ve yanlış ya da eksik olan her türlü veriyi düzeltme hakkınız mevcuttur. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, bunları Ulusal Ajansınıza yöneltebilirsiniz. Veri korunması ile ilgili olarak dilediğiniz zaman ulusal denetim kurumuna başvurma ya da kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili konularda Avrupa Veri Koruma Denetmenine başvurma hakkına sahipsiniz.
Toplulukların mali çıkarlarını korumak adına, kişisel verileriniz iç denetim birimlerine, Avrupa Sayıştayına, Mali Usulsüzlük Paneline ve/veya Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’ne (OLAF) iletilebilecektir.
http://www.edps.europa.eu/
Doğruluk Beyanı
Başvuru sahibi kuruluş adına yasal bağlayıcılığı olan taahhütlere girmeye kanunen yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. İmzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek bu başvuru formuna eklenecektir.
Aşağıda imzası bulunan ben, bilgim çerçevesinde bu başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu başvuru formunun BÜTÇE bölümünde düzenlendiği şekilde bir Erasmus+ hibe talebi sunuyorum.
Beyan ederim ki:
- Bu başvuruda yer alan tüm bilgiler, bilgim çerçevesinde doğrudur.
- Gençlik alanındaki projelerde, faaliyetlerde yer alan katılımcılar Program tarafından belirlenen yaş sınırlarına uymaktadır.
- Temsil ettiğim kuruluş, teklif çağrılarına katılmaya yeterli yasal kapasiteye sahiptir.
YA
Temsil ettiğim kuruluş teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahiptir.
VEYA
Temsil ettiğim kuruluş Teklif Çağrısında tanımlanan anlamda bir “kamu kurumu” olarak değerlendirilmektedir ve istenilmesi halinde bu statüsüne dair kanıt sunabilir, şöyle ki:
Öğrenme fırsatları sunmaktadır ve
- (a) son iki yıl içerisinde yıllık gelirlerin en az %50’si kamu kaynaklarından elde edilmiştir;
- Veya (b) kamu kurumları ya da temsilcilerinin kontrolü altındadır.
Kurumum/Kuruluşum adına Topluluk hibe sözleşmelerini imzalamaya yetkili kılındım.
Bildiririm ki (talep edilen hibenin 60 000€'yu aşması halinde)
Temsil ettiğim kurum/kuruluş:
- müflis ya da tasfiye halinde değil veya işleri mahkemeler tarafından yönetilmiyor; kredi sağlayan kuruluşlar ve kimseler ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu hususlarda herhangi bir icra takibine konu değildir veya ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri takibatlardan doğan herhangi bir durumda bulunmuyor;
- “kesin hüküm” niteliğindeki bir karar ile mesleki uygulamalarını konu alan bir cürümden dolayı mahkûm edilmemiştir;
- Ulusal Ajans’ın gerekçelendirebileceği herhangi bir yolla ispatlanan görevi kötüye kullanma fiilinden dolayı suçlu bulunmamıştır;
- bulunduğu ülkenin ya da hibe sözleşmesinin yapılacağı ülkenin yasal hükümleri uyarınca sosyal güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiştir;
- hakkında usulsüzlük, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak etme veya Toplulukların mali çıkarlarına zarar veren diğer herhangi bir yasa dışı faaliyette yer alma nedeniyle verilmiş“kesin hüküm” niteliğindeki bir karar bulunmamaktadır;
- Şu anda Mali düzenleme (Konsey Yönetmeliği 966/2012) Madde 109 (1) 'de belirtilen idari cezaya tabi değildir.
Kabul ederim ki:
Temsil ettiğim kurum/kuruluş, hibe verme işlemi esnasında yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi bir tanesi ile aykırı düştüğünde ya da aşağıdaki durumlarda, kendisine hibe verilmeyecektir:
-bir çıkar çatışması halinde (ailevi, kişisel veya siyasi nedenle ya da hibe verme prosedürüne doğrudan ya da dolaylı olarak katılan bir birey ya da kuruluşla paylaşılan ulusal, ekonomik ve her türlü diğer çıkarlar söz konusu olduğunda);
-hibe verme prosedürüne katılımın bir şartı olarak Ulusal Ajans tarafından istenilen bilgiyi sunmada yalan beyanda bulunmaktan dolayı suçlu olması veya istenilen bilgiyi sunmaması halinde.
Bu başvurunun onaylanması halinde, Ulusal Ajans kurumun/kuruluşun adını ve adresini, hibe konusunu, verilen hibe tutarını ve fonlama oranını yayımlama hakkına sahiptir.
Taahhüt ederim ki:
-kuruluşum ve burada bahsedilen diğer ortak kuruluşlar, talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da istenebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır.
Temsil ettiğim kurumun/kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruma/kuruluşa idari ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum.
Yer (Şehir):
Tarih (gg-aa-yyyy):
Başvuru sahibi kuruluşun adı:
Yasal temsilcinin adı:
İmza:
İmzalayan kişinin TC Kimlik Numarası:
Başvuran kuruluşun mührü  (mevcut ise):
Ekler
Bu belge eklenemez. Desteklenen belgeler :
Belgelerin toplam boyutu azami (kB)'ı geçmemeli:
Lütfen eklenen belge/belgelerin boyutunu küçültünüz
Boş belgeler eklenemez.
Bu belge açık yada başka bir uygulama tarafından kulanılmaktadır.
Döküman eklenemez. Dosya adı uzunluğı uzantısı dahil, 1 ve 250 karakter arasında olmalıdır.
Aşağıdaki eklenti(ler) PDF'e bağlanamadığı için ekler tablosundan çıkarılacaktır:
Aşağıdaki eklenti(ler) ekler tablosuna eklenemediği için kaldırılacaktır:
Ekle
Kaldır
Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyiniz.
Dosya Adı
Dosya Boyutu (kB)
Toplam Boyut
Başvuru Formunun Sunulması
Formu elektronik olarak sunmadan önce, lütfen onaylayınız. Formunuzun yalnızca nihai versiyonu elektronik olarak sunulacaktır.
TAMAM
Geç
Hata
Form henüz gönderilmedi.
Form şu tarihte gönderildi:
Form verileri son başarılı gönderiminden bu yana değiştirilmiştir.
Statü
Brüksel, Belçika Zamanı
Yerel Zaman
EVET
EVET-GEÇ
HAYIR
Gönderiminiz başarılı oldu.
Gönderim numarası
GEÇ gönderiminiz başarılı oldu.
Geç gönderim numarası
Lütfen Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Lütfen daha sonra göndermeyi deneyiniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masasıyla (helpdesk@ua.gov.tr) iletişime geçiniz.
Yükleme onayı
Formunuzdaki bilgiler yüklenmeye hazırdır. İlerlemek istediğinizden emin misiniz?
Adobe Reader bir hata tespit etti.
Adobe Reader güvenliği sağlandı.
Gönderim için formun en üstündeki sarı güvenlik uyarı çubuğunda yeralan uygun seçeneklere tıklamalısınız.
Ağ bağlantısı hatası.
Lütfen İnternet bağlantınızı doğrulayınız ve yeniden göndermeyi deneyiniz.
Sunucu bağlantııs hatası.
Gönderim doğrulama hatası.
Formun verileri bozuk ve gönderilemez. Bu form izinsiz bir yazılım kullanılarak edit edilmiştir.
Bu form sadece Adobe Reader kullanılarak edit edilebilir. Lütfen orijinal boş formu açmak için Adobe Reader yazılımını kullanınız ve verilerinizi yeniden doldurunuz.
GEÇ gönderim son başvuru tarihi geçmiştir. Gönderimlere artık izin verilmemektedir.
Bu form daha önceden gönderilmiştir ve tekrar gönderilemez.
Formun eklentileri gönderilemediği için formun gönderimi başarılı olmamıştır.
Formun bu versiyonu artık desteklenmemektedir.
Yeni versiyon için lütfen Ulusal Ajansınızın İnternet sayfasını kontro ediniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Veri Onaylama
Zorunlu alanların onaylanması ve kurallar
Standart Başvuru Formu Sunma Süreci
Online başvuru (internet bağlantısı gerektirmektedir)
Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci
Başvurunuzu online olarak yapamazsanız, resmi son başvuru saatini izleyen 2 saat içinde Ulusal Ajansınıza e-posta (helpdesk@ua.gov.tr) göndererek de yapabilirsiniz. E-posta, eksiksiz doldurulmuş elektronik başvuru formunu ve göndermekistediğiniz her türlü ek dosyayı içermelidir. Ayrıca bu elektronik formun online olarak sunulamadığını belirten “Başvuru Sunum Özeti”bölümünün de bir ekran görüntüsünü eklemelisiniz. Ulusal Ajansınız durumunuzu inceleyecek ve sizi yönlendirecektir.
Başvuru Sunum Özeti
Bu form henüz gönderilmedi.
Bu tablo, tüm form teslim denemeleri ile ilgili ek bilgi sağlar; özellikle çoklu form teslimleri durumunda Ulusal Ajanslar için faydalıdır.
Sayı
Saat
Form Hash Kodu
Gönderildi
Tanım
Yerel Zaman güvenilir nitelikte değerlendirilemez ve başvuru formunun zamanında gönderildiğini iddia etmek için kullanılamaz.
Formu Yazdırma
Formun tamamını yazdır
A. Genel Bilgi
B. İçerik
B.1. Projenin Tanımı
[Maksimum karakter: 250]
- Proje başlangıç tarihi şu tarihler arasında olmalıdır: 01-06-2015 - 31-12-2015
[Maksimum karakter: 400]
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B.2. Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
C. Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
C.1. Başvuran Kurum/Kuruluş
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 400]
VALIDATE
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
[Maksimum karakter: 400]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
VALIDATE
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
C.1.1. Profil
C.1.2. Konsorsiyum
C.1.3. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
C.1.4. Yasal Temsilci
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
C.1.5. İrtibat Kişisi
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
D. Avrupa Gelişim Planı
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
E. Projenin Tanımı
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
F. Katılımcı Profili
[Maksimum karakter: 5000]
F.1. Öğrenme Çıktıları
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
G. Hazırlık
G.1. Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
[Maksimum karakter: 5000]
G.2. Proje Yönetimi
[Maksimum karakter: 5000]
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları
[Maksimum karakter: 5000]
H. Ana Faaliyetler
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
H.1. Faaliyetin Detayları
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
VALIDATE
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs (GKRK)
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (Makedonya Cumhuriyeti)
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç
Türkiye
Anguilla
Aruba
Bermuda
Bonaire Sint Eustatius ve Saba
Cayman Adaları
Curaçao
Falkland Adaları
Fransız Güney Bölgeleri
Fransız Polinezyası
Grönland
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
İngiliz Hint Okyanus Bölgesi
İngiliz Virjin Adaları
Mayotte
Montserrat
Pitcairn
Saint Barthelmy
Saint Helena
Saint Martin (Hollanda bölümü)
Saint Pierre ve Miquelon
Turks ve Caicos Adaları
Wallis ve Futura Adaları
Yeni Kaledonya
20000873
20000832
20000839
20000893
20000841
20000872
20000875
20000880
20000885
20000890
20000911
20000973
20000915
20000883
20001001
20000922
20000871
20000946
20000944
20000945
20000913
20000960
20000986
20000990
20000994
20001005
20001004
20000902
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
20000935
31041509
20000887
20001017
20000982
20000898
20000903
20000918
20001040
20001049
20000959
20000988
31041506
20001003
31041524
20000987
20001015
20001044
20000968
Gönderen ülke ve gidilecek ülke farklı olmalıdır.
VALIDATE
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs (GKRK)
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (Makedonya Cumhuriyeti)
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç
Türkiye
Anguilla
Aruba
Bermuda
Bonaire Sint Eustatius ve Saba
Cayman Adaları
Curaçao
Falkland Adaları
Fransız Güney Bölgeleri
Fransız Polinezyası
Grönland
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
İngiliz Hint Okyanus Bölgesi
İngiliz Virjin Adaları
Mayotte
Montserrat
Pitcairn
Saint Barthelmy
Saint Helena
Saint Martin (Hollanda bölümü)
Saint Pierre ve Miquelon
Turks ve Caicos Adaları
Wallis ve Futura Adaları
Yeni Kaledonya
20000873
20000832
20000839
20000893
20000841
20000872
20000875
20000880
20000885
20000890
20000911
20000973
20000915
20000883
20001001
20000922
20000871
20000946
20000944
20000945
20000913
20000960
20000986
20000990
20000994
20001005
20001004
20000902
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
20000935
31041509
20000887
20001017
20000982
20000898
20000903
20000918
20001040
20001049
20000959
20000988
31041506
20001003
31041524
20000987
20001015
20001044
20000968
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
H.1.1. Faaliyetlerin ve Katılımcıların Özeti
İşbaşı eğitimi
31064412
Yapılandırılmış Kurslar/Eğitim Etkinlikleri
31064411
Yurtdışında öğretme görevlendirmesi
31064410
VALIDATE
31064410
I. Proje Takibi
I.1. Etki
[Maksimum karakter: 5000]
I.2. Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
[Maksimum karakter: 5000]
I.3. Değerlendirme
[Maksimum karakter: 5000]
J. Bütçe
J.1. Seyahat
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 500]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
[Maksimum karakter: 250]
VALIDATE
J.2. Bireysel Destek
J.3. Kurumsal Destek
VALIDATE
J.4. Kurs Ücretleri
J.5. Özel ihtiyaç desteği
J.6. İstisnai Maliyetler
[Maksimum karakter: 5000]
K. Proje Özeti
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
K.1. Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Listesi
K.2. Bütçe Özeti
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
K.2.1. Toplam Proje Hibesi
L. Kontrol Listesi
M. Veri Koruma Bildirimi
N. Doğruluk Beyanı
O. Ekler
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
Ekle
P. Başvuru Formunun Sunulması
P.1. Veri Onaylama
P.2. Standart Başvuru Formu Sunma Süreci
P.3. Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci
P.4. Başvuru Sunum Özeti
P.5. Formu Yazdırma
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
[Maksimum karakter: 5000]
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 1 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 2 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 3 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 4 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 5 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 6 / 25
Teklif Çağrısı: 2015
Okul eğitimi personel hareketliliği
Form Versiyonu: 2.04
TR
A29B5264926ACAD7
Form henüz gönderilmedi.
Sayfa 7 / 25
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